ACTA Nº 075/2004
------ Aos sete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e quatro, nesta Vila de
Ferreira do Zêzere, no edifício dos Paços do Concelho e sala de reuniões, realizouse a reunião pública ordinária da Câmara Municipal sob a Presidência do Exmo.
Senhor Luís Ribeiro Pereira, na qualidade de Presidente, estando presentes os
vereadores Srs. Carlos Ferreira Salgado, Manuel da Silva António, Carlos Alberto
Mendes Martins.----------------------------------------------------------------------------------- Não compareceu à reunião o vereador Sr. Dr. Jacinto Lopes.------------------------- A reunião foi secretariada por Maria Dulce Ferreira Mendes de Figueiredo,
Chefe de Divisão.--------------------------------------------------------------------------------- E sendo horas o Exmo. Presidente declarou aberta a reunião pelas 14H e
50M.----------------------------------------------------------------------------------------------- De seguida, a Câmara deliberou considerar justificada a falta de comparência
à reunião do vereador Dr. Jacinto Flores, por o mesmo se encontrar de férias.------------------ Presente Resumo Diário da Tesouraria Nº. 194, no valor total de
557.438,03

(quinhentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e trinta e oito euros e

três centímos), sendo de Operações Orçamentais no valor de 261.706,62
(duzentos e sessenta e um mil setecentos e seis euros e sessenta e dois centímos),
Operações Não Orçamentais no valor de 206.820,52

(duzentos e seis mil

oitocentos e vinte euros e cinquenta e dois centímos) e documentos no valor de
88.907,82

(oitenta e oito mil novecentos e sete euros e oitenta e dois centímos).

Inteirado. Período Antes da Ordem do Dia. Não houve assuntos. Contabilidade
– Pagamentos. Presente relação dos pagamentos efectuados no valor total de
706.708,10

(setecentos e seis mil setecentos e oito euros e dez centos). Tomaram

conhecimento. Pagamento de Água – Luís Miguel Peixoto Amaro, pede
autorização para o pagamento da divida de consumo de água em nome de Luís Vaz
Peixoto, seu avô, no valor de 435,39 , em prestações durante um período de dois
anos. Deliberado conceder o pagamento em 12 meses, com inicio no mês de
Novembro. Ana Maria Firmino Duarte de Oliveira, de 22/09/04, pede
autorização para o pagamento dos recibos de água relativos aos anos de 1999 a
2003, no valor de 282,64 , em seis prestações mensais. Deliberado conceder o
pagamento no período de seis meses com inicio em Novembro. Maria de Lurdes
Alcobia Godinho, de 27/09/04, pede o pagamento dos recibos de água referentes
aos anos de 2000 a 2003, no valor de 566,61 , em 12 prestações. Deliberado
conceder o pagamento no período de 12 meses com inicio em Novembro. Maria
Madalena Barrela Contente Vaz, de 20/09/04, pede para não lhe serem cobrados
juros relativos ao consumo de água do mês de Outubro de 1999, em virtude de
ignorar a existência de tal dívida. Indeferido o pedido, porque a Câmara não tem
competência para anular os juros de uma dívida existente. Maria Elvira Silva
Alcobia, de 24/09/04, pede autorização para o pagamento dos recibos de água que
tem em divida, relativos aos anos de 2001 a 2003, em 16 prestações, em virtude dos
seus rendimentos serem muito reduzidos. Deliberado conceder o pagamento no
período de 12 prestações com início no mês de Novembro. Fernando Manuel
Mendes Pina, de 28/09/04, pede autorização para o pagamento dos recibos de água
que tem em divida no valor de 213,77 , em 12 prestações, em virtude de não poder
pagar tudo de uma só vez. Deliberado conceder o pagamento em 6 prestações com
inicio no mês de Novembro. Maria Alice Rocha D. Larsson, de 28/09/04, pede
autorização para o pagamento dos recibos de água em dívida, relativos aos anos de
2000 a 2003, no valor de 451,03

em 12 prestações, em virtude de não ter

possibilidades económicas. Deliberado conceder o pagamento em 12 prestações
com início no mês de Novembro. Maria da Conceição de 15/09/04, pede
autorização para o pagamento dos recibos de água em divida no valor de 434,08 ,
em várias prestações, por motivo de dificuldades económicas. Deliberado conceder
em 12 prestações com início no mês de Novembro. Maria Arlinda Jesus
Rodrigues, de 22/09/04, pede autorização para o pagamento dos recibos de água
em dívida, relativos aos anos de 1999 a 2003, no valor de 353,85 , em seis
prestações, por motivo de dificuldades económicas. Deliberado conceder o
pagamento em prestações de seis meses com início no mês de Novembro.
Bonificação de Preços de Água – Donzília da Conceição Ribeiro, de 05/04/04,
pede a concessão da bonificação de 50% no preço do consumo de água e aluguer de
contador, prevista no artigo 50º do Regulamento Municipal de Abastecimento de
Água; Presente Informação dos Serviços sobre o assunto. Deferido de
conformidade com a informação dos serviços. Manuel da Silva Henriques, de
21/05/04, pede a concessão da bonificação de 50% no preço do consumo de água e
aluguer do contador, prevista no artigo 50º do Regulamento Municipal de
Abastecimento de Água; Presente Informação dos Serviços sobre o assunto.
Indeferido por não residir no Concelho. Actualização de Preços – Astaq –
Associação de Serviços Técnicos para Apoio à Qualidade, de 15/09/04, informa
da actualização das tarifas a aplicar a partir de 1 de Setembro de 2004. Tomaram
conhecimento. Protocolo de Colaboração – Centro de Estudos de Arte e
Arqueologia, nº68 de 16/09/04, envia uma proposta de Protocolo de Colaboração a
celebrar entre esta Câmara o Instituto Politécnico de Tomar e o Centro de Estudos
de Arte e Arqueologia; enviam também uma Adenda ao Protocolo, referente ao
orçamento e condições de trabalho para o tratamento de conservação e restauro de

uma lápide em pedra e de um painel de azulejo. Aprovado por unanimidade.
Pedido de Subsidio – Associação Recreativa Filarmónica Frazoeirense, de
10/09/04, pede o apoio da Câmara para a realização de um concerto no dia 7 de
Novembro, pela Orquestra Sinfónica Juvenil. Deliberado atribuir um subsidio de
250,00 . Presente cabimentação da Contabilidade na classificação orgânica 02 e
classificação económica 04070102. Contracção de empréstimo no valor de
1.326.250,00

- Adjudicação Final. Decorrido o prazo constante do nº1 do art.º

101º do Código de Procedimento Administrativo (Decreto-Lei nº442/91, de 15 de
Novembro, alterado pelo Decreto-Lei nº6/96, de 31 de Janeiro), e não tendo sido
apresentada nenhuma reclamação, deliberou a Câmara com a abstenção do vereador
Sr. Carlos Martins contrair o empréstimo com a Caixa Geral de Depósitos, por ter
sido quem apresentou as melhores condições. Intenção de adjudicação da
empreitada de “Construção da Zona Industrial de Lameiras – 2ª Fase de
Muros de Suporte de Terras”. Presente relatório apresentado pela Comissão de
Análise das Propostas e que fica penso em fotocópia à minuta da acta. Analisado o
mesmo, foi aceite por unanimidade e deliberada a intenção de adjudicação da
empreitada de “Construção da Zona Industrial de Lameiras – 2ª fase de muros de
suporte de terras” à proposta condicionada apresentada pelo concorrente Lena
Engenharia e Construções SA e Civilena – Obras de Arte e Empreitadas Gerais SA.
Plano de Urbanização da Vila de Ferreira do Zêzere – Estudos Base. Presente
Informação nº141/2004, do Chefe de Gabinete de Apoio ao Presidente, Sr. Eng.º
Frias, que fica apensa em fotocópia à minuta da acta, sobre os estudos base
apresentados a primeira das 3 fases de acordo com o caderno de encargos que
constituem o processo de elaboração do Plano de Urbanização da Vila de Ferreira
do Zêzere. Os estudos base são constituídos por: - Fichas de caracterização do

edificado; - Enquadramento regional; - Condições económicas e sociais, Enquadramento

histórico

e

património;

-

Caracterização

Urbanística;

-

Caracterização dos espaços exteriores; - Infra-estruturas viárias e urbanas.
Analisado o assunto foi deliberado por unanimidade aprovar os Estudos base do
Plano de Urbanização da Vila de Ferreira do Zêzere. Pelo Sr. Presidente, foi
solicitado que fossem introduzidos na ordem dos trabalhos os seguintes assuntos:
“Modificação ao Orçamento nº16, no valor de 23.995,00

e Modificação às

Grandes Opções do Plano nº16”; “Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ferreira do Zêzere, pedido de subsidio extraordinário”;
“Regularização das Campas Antigas no Cemitério de Ferreira do Zêzere”; “António
da Costa Moura, sobre pagamento de água”. Deliberado por unanimidade introduzir
os assuntos solicitados. Presente Modificação ao Orçamento nº16, no valor de
23.995,00

(vinte e três mil novecentos e noventa e cinco euros) e Modificação às

Grandes Opções do Plano nº16. Aprovado com duas abstenções dos vereadores Sr.
Carlos Martins e Sr. Carlos Salgado. Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários de Ferreira do Zêzere, nºDir-415/04 de 07/10/04, pede a atribuição
de um subsidio extraordinário, para colmatar o défice negativo existente, devido à
realização das obras de ampliação e remodelação do Quartel Sede da Associação.
Analisado o assunto, e depois do Sr. Presidente da Câmara e o vereador Manuel
António, Presidentes da Assembleia Geral e da Direcção da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere, respectivamente, se
terem ausentado da sala, foi deliberado pelos vereadores presentes Sr. Carlos
Martins e Sr. Carlos Salgado, face ao ofício enviado e às dificuldades económicas
apresentadas pela Direcção dos Bombeiros, e atendendo à importância da conclusão
das obras em causa e ao serviço por eles prestado ao Concelho e à população,

subsidiar a mesma no montante de 75.000

(setenta e cinco mil euros), faseados do

seguinte modo: mês de Novembro 25.000 ; mês de Janeiro 25.000 ; e mês de
Fevereiro os restantes 25.000

. Regularização das Campas Antigas no

Cemitério de Ferreira do Zêzere. Tendo em consideração que muitas das campas
do cemitério de Ferreira do Zêzere tinham numeração repetida e que a sua
atribuição aos respectivos titulares não está em muitos casos, devidamente
documentada; Verificando-se ser urgente proceder à regularização da situação
desse cemitério; Feito o levantamento topográfico e numeração das campas (sem
repetição numérica); Depois de consultado o Consultor Jurídico desta Câmara, Sr.
Dr. Montalvo, a Câmara deliberou por unanimidade: Proceder à atribuição de
novos alvarás aos titulares das campas, em conformidade com a nova numeração e
sem encargos para os particulares (os quais já terão pago as taxas devidas, aquando
da atribuição de campas). Alternativamente, nos casos em que os particulares
dispõem dos antigos alvarás, a nova numeração pode ser atribuída em declaração a
anexar ao alvará. António da Costa Moura, de 06/10/2004, pede autorização para
o pagamento dos recibos de água em atraso, durante 24 mensalidades. Deferido,
mas com o pagamento em 12 prestações, com inicio em Novembro do corrente ano.
Encerramento. E pelo Sr. Presidente foi a reunião declarada encerrada depois de
lida e aprovada a minuta da acta que contém 33 folhas, quando eram 19 horas e 50
minutos.----------------------------------------------------------------------------------------

